Forpagter søges til DET GAMLE RÅDHUS
Vi søger en ildsjæl til forpagterrolle i restaurant og selskabslokaler på DET GAMLE RÅDHUS i Gråsten.
Som forpagter på DET GAMLE RÅDHUS vil du have det daglige ansvar for restaurationen og arrangementer i huset. Med vores centrale placering på Torvet får vi dagligt besøg af både lokale, forretningsrejsende samt turister, som er i byen for at opleve Gråsten Slot, Den Kongelige Køkkenhave, byens liv og
de mange andre seværdigheder, som vores dejlige egn byder på.
På DET GAMLE RÅDHUS gør vi altid vores bedste for at give alle vores gæster en god oplevelse samt en
god stemning, der gør, at de absolut vil komme igen. Tidligere gæster har især udtrykt stor tilfredshed med
restaurantens lækre retter af god kvalitet og friske råvarer – samt det høje og personlige serviceniveau.
Som forpagter af restauranten på DET GAMLE RÅDHUS vil du have et tæt samarbejde med hotellets
øvrige personale. Sammen skal I sørge for, at vores fælles gæster i restauranten og på hotellet også fremover
bliver mødt af et venligt og imødekommende team.
Med plads til 50 gæster lægger restauranten op til både frokost- og aftenservering. Derudover er der rig
mulighed for afholdelse af selskaber i bl.a. den gamle, charmerende byrådssal samt ”Banken”, som har
plads til ca. 80 spisende gæster. Når vejret tillader det, er der ligeledes mulighed for udendørsservering på
Torvet, hvor der er plads til ca. 30 siddende gæster.
Forpagtningen indebærer også morgenmad (alle ugens dage) til gæsterne på hotellets i alt 22 værelser
samt frokostordning (hverdage) for medarbejderne hos vores søstervirksomhed ipnordic. Derudover er
der mulighed for fx at servere brunch i weekenden og på helligdage, tilbyde forfriskninger og anretninger
i forbindelse med møder i vores lokaler samt ved Sønderborg Kommunes borgerlige vielser i huset hver
anden fredag. I det hele taget byder byen og området på mange besøgende – og dermed mange muligheder
for aktivitet lige her i hjertet af Gråsten.
Som forpagter på DET GAMLE RÅDHUS vil du få adgang til et fuldt udstyret anretter- og råkøkken
samt et intelligent totalsystem fra OCTOPUS til bl.a. bordbooking, restaurant, online takeaway, køkkenbon, e-menu og kasseapparat. Der vil selvfølgelig være mulighed for at sætte dit eget præg på alt fra
servering til indretning, og vi vil stå til rådighed med hjælp og sparring til opstart og markedsføring.
DET GAMLE RÅDHUS er kort sagt klar til dig, hvis du er lige den ildsjæl, vi søger!
Det er en fordel, hvis du:
• Har kendskab til drift af restaurant/selskaber/hotel
• Er uddannet tjener eller kok
• Har god energi og lyst til at skabe et godt resultat samt et positivt omdømme
• Leverer kvalitet – hver dag
• Sætter en ære i, at gæsten føler sig godt behandlet og dermed ønsker at besøge restauranten igen

Lyder dette som noget for dig?
– Så kontakt straks Lars Plehn på tlf. 21 91 31 56.

